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Bijlage 9a-1: Functielijst bouwplaatswerknemers 

 

De indeling van functies in de groepen A tot en met E is gebaseerd op functie-eisen met 
betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende fysieke 
arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig beslissingen 
genomen moeten worden. Bij het aangaan van een dienstverband dienen werkgever en 
werknemer gezamenlijk na te gaan wat de aard van de te verrichten werkzaamheden zal 
zijn. Aan de hand van deze analyse wordt de werknemer ingedeeld in de juiste functie, 
en de daarbij behorende functiegroep vastgesteld. Wanneer een werknemer een functie 
vervult die niet in de functielijst voorkomt, kan partijen worden verzocht uitspraak te 
doen inzake de indeling van deze werknemer. 
In afwachting van deze uitspraak wordt de werknemer voorlopig ingedeeld in de 

functiegroep, waarin naar het oordeel van de werkgever vergelijkbare functies zijn 
opgenomen (artikel 41a lid 4). 
 
De vermelding van het Romeinse cijfer I, II of III achter de functienaam heeft betrekking 
op het niveau van de functie in de desbetreffende functiefamilie. Tot een functiefamilie 
behoren functies uit eenzelfde vakgebied.  
De vermelding van het teken * achter de functienaam betekent dat voor de 
desbetreffende functie een intredekeuring verplicht is, als bedoeld in artikel 16 van de 
cao. 
 
De functielijst is in 1981 tot stand gekomen.  
 
GROEP A 
 
1. Asfalteerder buisleidingen* 
Het aanbrengen van bekledingsmateriaal op buisverbindingen en armaturen alsmede het 
repareren van beschadiging aan bestaande bekledingen volgens de daarvoor geldende 
voorschriften. 
 
2. Assistent springmeester* 
Het onder verantwoordelijkheid en toezicht van de springmeester verrichten van alle 
voorkomende springwerkzaamheden. De werknemer die deze functie vervult, moet ten 

minste 18 jaar zijn en voldoende op de hoogte zijn van de gevaren die aan het werken 
met springstof en ontstekingsmiddelen zijn verbonden. 
 
3. Bakschipper* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het varen op en 
verankeren van gesleepte bakken en dekschuiten. 
 
4. Bediener van een portaal- of loopkatkraan* 
Het door middel van knoppen op een bedieningspaneel bedienen van een eenvoudige 
portaal- of loopkatkraan. 
 
5. Bouwvakhelper* 
Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in de sectoren burger-, utiliteits-, grond-, 
water-, spoor- en wegenbouw, waarvoor geen speciale kennis is vereist. 
 
Toelichting  
Onder de benaming ‘bouwvakhelper’ zijn de volgende functies welke in de voorgaande 
cao’s afzonderlijk in de functielijst waren opgenomen bijeengebracht, te weten:  
 
Afkorter Laboratoriumbediende 
Afplakker Lierdrijver 
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Afplakker asfalteerder Machinehulp 
Baggeraar Machineman 
Bediende algemene dienst Magazijnbediende II 
Betonafwerker II Molenhulp Betonboorder/-zager 
Betonwerker-opperman Olie-cementspuiter 

Bouwvakhelper Olieman 
Bouwvaksjouwer Opruimer 
Corveeër Palentransporteur 
Elementenstapelaar Schijfschuurder 
Elementenwerker Sjouwer 
Grondwerker Sjouwerman 
Grondwerker-stortarbeider Smalspoorlegger 

Handlanger Specialist-rachelaar 
Helper Specialist-vloerder 
Hulparbeider Spoorwerker 
Hulparbeider bij de betonmolen Steenbikker 
Hulpheier Stelleur-aluminiumgevels 
Hulpkabelwerker Stoker II  
Hulpmolenbaas Transportarbeider 

Hulpmonteur-systeembouw Transportwerker 
Hulpopsluiter Voegwerker 
Hulpriool- en drainagewerker Wegenbouwhelper 
Hulpstraler IJzervlechter 
Hulpvlechter Zandpalenwerker 
Hulpijzervlechter 
Klipsenman 
Koppensneller  

 
6. Buisleidingenlegger III* 
Het onder leiding van de buisleidingenlegger I verrichten van werkzaamheden verband 
houdend met het leggen, verbinden en repareren van ondergrondse buisleidingen. 
 
7. Heier II* 
Het behulpzaam zijn bij het opstellen, verplaatsen, bedrijfsklaar houden, strijken en 

vervoeren van de stelling alsmede het behulpzaam zijn bij het verrichten van diverse 
werkzaamheden bij en onder de heistelling. 
 
8. Kabelwerker* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het leggen en afdichten van 
kabels of het aanbrengen van bovengrondse kabels. 
 

9. Leerling machinist hei-installatie of funderingsinstallatie* 
Het behulpzaam zijn bij werkzaamheden van de machinist van een hei-installatie of 
funderingsinstallatie zoals bijvoorbeeld schroef- en boorpalenstelling, groutankermachine 
enzovoorts. 
 
10. Magazijnbediende* 
Het beheren van een eenvoudig magazijn op een object of het behulpzaam zijn van de 
magazijnmeester met het opbergen en uitgeven van magazijnartikelen, het verrichten 

van eenvoudige reparaties aan gereedschappen. 
 
11. Monteur bronbemalingsinstallaties III* 
Het onder leiding van de monteur bronbemalingsinstallaties I installeren en na gebruik 
wederom verwijderen van bronbemalingsinstallaties en het verrichten van hiervoor 
noodzakelijke bijkomende werkzaamheden. 
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12. Sondeerassistent II* 
Het assisteren bij het opstellen en bedienen van apparatuur voor het uitvoeren van 
technisch bodemonderzoek. 
 

13. Vorkheftruckbestuurder* 
Het bedienen van een vorkheftruck en het verrichten van het dagelijks onderhoud 
daaraan. 
 
14. Wegmarkeerder III* 
Het verrichten van eenvoudige hulpwerkzaamheden, waarvoor geen speciale kennis 
vereist is, rond het aanbrengen van alle voorkomende markeringswerkzaamheden. 

 
GROEP B 
 
15. Asfaltafwerker* 
Het verrichten van alle werkzaamheden bij het lossen, spreiden en profileren van 
asfaltspecie bij de aanleg van verhardingen ten behoeve van wegen, taluds en dijken en 
de goede afwerking daarvan. Hiervoor is minimaal drie jaar ervaring vereist. 

 
16. Assistent bankwerker lasser* 
Het verrichten van las- en/of bank- en/of smeedwerkzaamheden alsmede het assisteren 
bij constructiewerkzaamheden. 
 
17. Bediener van een betonmenginstallatie* 
Het mengen van grondstoffen voor de diverse betonsamenstellingen in de juiste 
verhoudingen met behulp van eenvoudig te transporteren betonmenginstallatie en het 

verrichten van het dagelijks onderhoud daaraan. 
 
18. Betonboorder III* 
Het onder begeleiding verrichten van bij het betonboren en sleuvenzagen voorkomende 
eenvoudige werkzaamheden met standaard boorlengtes. 
 
19. Betonwerker II* 

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij de fabricage van 
betonelementen, het afwerken van betonconstructies inclusief het aanbrengen van 
slijtlagen, alsmede het verrichten van technisch niet ingewikkelde reparaties aan deze 
constructies en elementen. 
 
20. Boorassistent* 
Het assisteren bij het bedienen van boorinstallaties voor het uitvoeren van grondboringen 

en het maken van pompputten dan wel het bedienen van boorinstallaties voor het 
uitvoeren van technisch niet ingewikkelde grondboringen en pompputten. 
 
21. Buisleidingenlegger II* 
Het verrichten van werkzaamheden verband houdende met het leggen en verbinden van 
hoofd- en dienstleidingen alsmede het verrichten van reparatie aan al of niet onder druk 
staande leidingen, een en ander met uitzondering van autogenisch en elektrisch laswerk. 
 

22. Buizensteller* 
Het op juiste hoogte, onderlinge afstand en in de juiste richting stellen van buizen. 
 
23. Chauffeur III* 
In het bezit van wettelijk rijbewijs. Het vervoeren van goederen en materieel met een 
auto of vrachtauto waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen niet 
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meer bedraagt dan 7500 kg. Werkt mee aan het laden en lossen en is verantwoordelijk 
voor een juiste belading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks onderhoud 
aan dit voertuig overeenkomstig de bedrijfsinstructies. 
 
24. Dakdekker II* 

Het volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van de meest voorkomende 
dakdekkerswerkzaamheden, ongeacht het soort bedekking. 
 
25. Palenboorder/Funderingswerker II* 
Het onder toezicht en conform aanwijzingen uitvoeren van werkzaamheden welke 
betrekking hebben op het boren en vullen van palen en op funderingstechnieken, anders 
dan heien. Hieronder begrepen werkzaamheden verband houdende met diepwanden, 

groutankers, grout-ankerpalen, verdichten en schroef- en boorpalen etcetera. 
 
26. Gevelbekleder lasser (aluminiumgevels)* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met de maatvoering en het 
uitrichten van al het aluminiumwerk in gevels en dergelijke. 
 
27. Grondwerker wegenbouw* 

Het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van 
bermen, taluds en aardebanen, waarvoor minimaal twee jaar ervaring in de sector 
wegenbouw is vereist. 
 
28. Heier I* 
Het verrichten van onderhoud en controle op onderdelen in de top van de heistelling. Het 
opstellen van de stelling compleet met hei- of trilblok, het plaatsen van de heibuis, paal 
of damwand op de juiste plaats. Bij geheide in de grond gevormde palen, het vullen van 

de heibuis met betonspecie, het afhangen van de wapening en het gereed maken voor 
het trekken van de heibuis.  
 
29. Isoleerder* 
Het zelfstandig verrichten van isolatiewerkzaamheden aan bestaande gebouwen door het 
mechanisch inbrengen van vulstoffen in spouwmuren. Het onderhouden van de voor deze 
werkzaamheden benodigde apparatuur en gereedschappen. 

 
30. Kabellasser II* 
Het maken van diverse kabelverbindingen en het waterdicht maken van deze 
verbindingen. 
 
31. Kitter* 
Het in het werk aanbrengen van de juiste kitten en primers op diverse ondergronden. 

 
32. Kozijnmonteur* 
Het plaatsen, richten, vastzetten en afdichten van kozijnen in gevelelementen. 
 
33. Kraanbestuurder* 
Het zelfstandig verrichten van werkzaamheden verband houdende met het bedienen van 
een eenvoudige bouwkraan, waarvoor geen bewijs van deskundigheid of speciale 
vakkennis is vereist, alsmede het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 

 
34. Machinaal houtbewerker bouwplaats* 
Het verrichten van eenvoudige houtbewerkingen op de bouwplaats. 
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35. Machinist eenvoudig bedienbaar materieel* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en het 
dagelijks onderhoud van motorisch aangedreven en/of voortbewogen eenvoudig 
bedienbaar materieel, waarvoor door opleiding en ervaring geen bijzondere vakopleiding 
vereist is, zoals eenvoudig bedienbare graafmachines, handtrilwalsen, 

smalspoorlocomotieven enzovoorts. 
 
36. Machinist ketelhuis* 
Het bedienen en bedrijfsklaar houden van de fabrieksketelhuisinstallatie en het 
verrichten van eenvoudige reparaties. 
 
37. Machinist verdichtingen* 

Het bedienen en onderhouden van de verdichtingsinstallatie en de daarbij behorende 
mobiele hijsinrichting.  
 
38. Malleninstallateur* 
Het monteren en demonteren van mallen met daarbij behorende werkzaamheden. 
 
39. Matroos motordrijver* 

Het assisteren bij het varen met sleepboten of andere door motorkracht voortbewogen 
schepen, voor zover deze vaartuigen een waterverplaatsing van meer dan 25 ton 
hebben; het smeren van motoren, lieren en pompen en het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden aan genoemde vaartuigen zowel aan dek als in de 
machinekamer overeenkomstig de bedrijfsinstructies. 
 
40. Mechanisch stamper* 
Het op dichtheid stampen van opgevulde sleuven tot op de juiste hoogte met behulp van 

een mechanische stamper, alsmede het zelfstandig verrichten van het dagelijks 
onderhoud en het uitvoeren van kleine reparaties aan de stamper. 
 
41. Metselaar II* 
Het op aanwijzing van een vakman verrichten van eenvoudig schoon metselwerk. Het 
zelfstandig verrichten van vuil metselwerk, voeg- en raapwerk. 
 

42. Molenbaas* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het installeren en bedienen van 
een betonmolen alsmede het dagelijks onderhoud. 
 
43. Monteur bronbemalingsinstallaties II* 
Het al dan niet aan de hand van tekeningen zelfstandig installeren van technisch niet 
ingewikkelde bronbemalingen. 

 
44. Opperman* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het mengen van grondstoffen 
voor het verkrijgen van metselspecie in de juiste verhoudingen met behulp van een 
eenvoudig te transporteren en te bedienen metselspeciemenginstallatie en het verrichten 
van het dagelijks onderhoud daarvan. Het aanvoeren van metselspecie en stenen ten 
behoeve van metselwerkzaamheden op de bouwplaats. Het eventueel verlenen van 
hand- en spandiensten op de bouwplaats. 

 
45. Opperman bestratingen* 
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verband houdende met 
bestratingswerkzaamheden, zoals het grondwerk en het aanvoeren van stenen, blokken 
en trottoirbanden.  
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Voor zover de werknemer prestatietoeslag als bedoeld in artikel 45 lid 1 en lid 2 
ontvangt, zal deze worden verlaagd met een bedrag respectievelijk percentage 
corresponderend met de uit de onderhavige plaatsing in functiegroep B voortvloeiende 
verhoging van het garantieloon. Artikel 45 lid 4 is op deze verhoging van het 
garantieloon niet van toepassing. 

 
46. Opperman-steigermaker* 
Het maken van normale steigers, het maken van specie en het zorgen voor de 
materiaalvoorziening ten behoeve van metselaars. 
 
47. Schilder II* 
Het verrichten van eenvoudige schilderswerkzaamheden en het verlenen van hulp bij de 

uitvoering van minder eenvoudige schilderswerkzaamheden of het ontroesten (bikken en 
grit-stralen), meniën, gronden en afschilderen van constructies, werktuigen en materieel. 
 
48. Sloper II* 
Het onder toezicht van sloper I verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden en 
het behulpzaam zijn bij het onderhouden van machines en gereedschappen. 
 

49. Sondeerassistent I* 
Het zelfstandig maken van technisch niet ingewikkelde sonderingen en proefboringen, 
alsmede het assisteren bij gecompliceerde sonderingen en proefboringen. 
 
50. Spanmonteur* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het voor- en naspannen 
van kabels ten behoeve van betonconstructies. 
 

51. Spoorlegger-wisselbouwer II* 
Het onder leiding leggen, bouwen, opbreken en onderhouden van normaalspoor en 
wissels. 
 
52. Springmeester II* 
Het voorbereiden en met behulp van springstoffen uitvoeren van sloopwerk aan 
bouwwerken of delen daarvan alsmede het verzorgen van aanvoer, opslag, gebruik en 

afvoer van de voor deze springwerken geëigende materialen en apparatuur. Een en 
ander met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Om deze 
functie te mogen vervullen moet de werknemer ten minste 21 jaar oud en in het bezit 
van het door de Arbeidsinspectie erkende basisdiploma springmeester zijn. 
 
53. Stelleur II* 
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij het aanvoeren, stellen en 

monteren van elementen op de bouwplaats en het assisteren van de stelleur I. 
 
54. Straatmaker II* 
Het verrichten van alle voorkomende eenvoudige bestratingswerkzaamheden. 
 
55. Tegelzetter III* 
Het onder begeleiding verrichten van bij het tegelzetten voorkomende eenvoudige 
werkzaamheden. 

 
56. Timmerman II* 
Het aan de hand van tekeningen en op aanwijzingen van een vakman maken en stellen 
van de meest voorkomende bekistingen en verrichten van technisch niet ingewikkelde 
stel- en timmerwerkzaamheden. 
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57. Transportwerker* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het laden, lossen, 
opslaan en transporteren van elementen en materialen en de regeling daarvan. 
 
58. Voeger* 

Het met handgereedschap of mechanische hulpmiddelen verrichten van alle voorkomend 
voegwerk en de daarbij behorende werkzaamheden. 
 
59. Wegmarkeerder II* 
Het onder leiding van een wegmarkeerder I met behulp van mechanische hulpmiddelen 
aanbrengen van wegmarkeringen zoals verkeersstrepen en figuraties. Het behulpzaam 
zijn bij alle noodzakelijke werkzaamheden, zoals het uitzetten van markeringen, het 

plaatsen en in stand houden van wegafzettingen, het aanbrengen van verkeerspunaises 
en voorgevormde plakstrepen, het afstrooien met parels en/of krijt van wegmarkeringen. 
 
60. IJzervlechter II* 
Het verrichten van buig- en ijzervlechtwerkzaamheden en het behulpzaam zijn bij het in 
het werk brengen van het vlechtwerk. 
 

GROEP C 
 
61. Betonboorder II* 
Het zelfstandig verrichten van bij het betonboren voorkomende werkzaamheden, met 
onbeperkte boorlengtes alsmede het zagen in vloeren en het plaatsen van ankers met 
standaard zettingsdieptes. 
 
62. Betonwerker I* 

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het boren, 
zagen, injecteren dan wel repareren van beton, alsmede het bedienen en onderhouden 
van de voor deze werkzaamheden benodigde machines en gereedschappen. 
 
63. Betonspuiter* 
Het zelfstandig hanteren van hogedrukpistool, kruipslang/lans en dergelijke van een 
hogedrukinstallatie. 

 
64. Boormeester II* 
Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen en het in 
samenhang met de doorboorde aardlagen afwerken hiervan tot pompput. 
 
65. Chauffeur II* 
In bezit van wettelijk rijbewijs en bewijs van vakbekwaamheid ingevolge Rijtijdenbesluit 

1977 tenzij daarvoor dispensatie is verleend. Heeft minimaal 2 jaar ervaring. Voert 
normale transporten uit met behulp van alle soorten vrachtauto’s (inclusief 
vrachtautocombinaties en dergelijke). Werkt mee aan het laden, lossen en is 
verantwoordelijk voor de belading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks 
onderhoud aan de vrachtauto, overeenkomstig de bedrijfsinstructies. 
 
66. Dakdekker I* 
Het zelfstandig verrichten van alle bij het dakdekken voorkomende werkzaamheden en 

zonodig geven van instructies aan dakdekker II. 
 
67. Elektromonteur II* 
Het assisteren bij of onder toezicht verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
aanleg, het onderhoud en het herstel van elektrische geleidingen, alsmede het opheffen 
van eenvoudig te lokaliseren storingen aan elektrische apparatuur. 
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68. Kabellasser I*  
Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden, verband houdende met het maken 
van kabelverbindingen, zoals het monteren en ombouwen van aansluitingen voor hoog- 
en laagspanning, telefoon en centrale antenne-inrichtingen. Hiervoor is op basis van 
opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist. 

 
69. Lasser buisleidingen* 
Het verrichten van alle voorkomende laswerkzaamheden aan buisleidingen, zowel boven 
als ondergronds.  
 
70. Machinaal metaalbewerker II*  
Het op aanwijzing, zonodig volgens tekening vervaardigen van machineonderdelen met 

behulp van metaalbewerkingsmachines (zoals draaibank, freesmachine, 
sterkarmschaafbank, radiaalboormachine) enzovoorts. 
 
71. Machinemonteur II* 
Het opheffen van eenvoudig te lokaliseren storingen bij de in het bouwbedrijf in gebruik 
zijnde machines en/of voertuigen en het assisteren en onder toezicht verrichten van 
reparatie- en revisiewerkzaamheden daaraan. 

 
72. Machinist kleine hei-installatie of funderingsinstallatie* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en 
dagelijks onderhouden van kleine hei-installaties niet werkend met een valblok, waarvan 
de capaciteit niet meer bedraagt dan 35 kNm (3,50 tonmeter), of het verrichten van alle 
werkzaamheden verband houdende met het dagelijks bedienen en onderhouden van 
kleine funderingsinstallaties zoals bijvoorbeeld schroef- en boorpalenstelling, 
groutankermachine, enzovoorts. 

 
73. Machinist kettingsleuvengraafmachine* 
Het op juiste diepte en in de juiste richting machinaal graven van sleuven voor kabels en 
buizen, alsmede het zelfstandig verrichten van dagelijks onderhoud en het uitvoeren van 
kleine reparaties aan de sleuvengraver. 
 
74. Monteur steigers II* 

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan 
de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van een technisch 
niet ingewikkelde steigerconstructie, alsmede het onder leiding uitvoeren van alle soorten 
steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte (zie bijlage 9a-2). 
 
75. Palenboorder/Funderingswerker I* 
Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het boren en vullen van 

palen en met funderingstechnieken. 
 
76. Remmingwerker* 
Het maken, afwerken en repareren van remmingwerken. 
 
77. Rijswerker* 
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden voor het maken van rijsbeslag en 
zinkwerken. 

 
78. Sloper I* 
Het verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden met inbegrip van het zagen, 
boren en branden en het onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde 
machines en gereedschappen. 
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79. Sondeermeester II* 
Het zelfstandig maken van sonderingen en de proefboringen en het vastleggen van de 
verzamelde gegevens. 
 
80. Spoorlegger-wisselbouwer I* 

Het zelfstandig leggen, vernieuwen, opbreken, onderhouden en repareren van sporen en 
wissels. 
 
81. Stelleur I* 
Het stellen en monteren van elementen op de bouwplaats, het zorgen voor de juiste 
maatvoering en het geven van aanwijzingen aan assistenten. 
 

82. Stortbaas (natte stort)* 
Het meewerken aan alle werkzaamheden welke voorkomen op het natte stort en het 
houden van toezicht op de werknemers die hem daarbij assisteren, alsmede het aflezen 
van de hoogte van het stort met behulp van een waterpastoestel. 
 
83. Tegelzetter II* 
Het zelfstandig verrichten van alle bij het tegelzetten voorkomende 

standaardwerkzaamheden. 
 
84. Vakman GWW* 
Het in de sector grond-, water-, spoor- en wegenbouw verrichten van minder eenvoudige 
werkzaamheden zoals: aan de hand van tekeningen of op aanwijzing uitzetten naar 
richting en hoogte van onder andere rioleringen, verhardingen en grondwerken; inritsen, 
afwerken en bekleden van taluds; leggen van rioolbuizen en het stellen van 
duikerelementen; zelfstandig repareren van wegen; op juiste diepte en afschot brengen 

van sleufbodems; dichten van sleuven; stellen van stalen bekistingsrails; snoeien van 
bomen; bedienen van hulpwerktuigen en het verrichten van kleine reparaties daaraan. 
 
85. Wegmarkeerder I* 
Het zelfstandig - zonodig aan de hand van tekeningen - uitzetten en met behulp van 
mechanische hulpmiddelen aanbrengen van wegmarkeringen zoals verkeersstrepen en 
figuraties. Het treffen van alle noodzakelijke verkeersmaatregelen. Het verrichten van 

onderhoudswerk en het verhelpen van kleine storingen aan de mechanische 
hulpmiddelen. Het geven van leiding aan de bij de werkzaamheden betrokken 
werknemers en het bijhouden van de werkadministratie (productieopnamen en 
dergelijke). 
 
GROEP D 
 

86. All-round lasser buisleidingen* 
Het zelfstandig verrichten van alle laswerkzaamheden onder strenge keur aan 
hogedrukleidingen zowel boven- als ondergronds. 
 
87. Balkman* 
Het bedienen van de verwarmde strijkbalk op een asfaltafwerkmachine bij het spreiden, 
profileren en afwerken van asfalt. Het in voorkomende gevallen vervangen van de 
machinist groot materieel. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een 

bijzondere vakbekwaamheid vereist. 
 
88. Bankwerker/lasser* 
Het zelfstandig verrichten - zonodig aan de hand van tekeningen - van alle voorkomende 
las- en/of bank- en/of constructiewerkzaamheden. 
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89. Betonboorder specialist I* 
Het zelfstandig verrichten van bij het betonboren voorkomende werkzaamheden, met 
onbeperkte boorlengtes en diameters alsmede het zagen in vloeren en wanden en het 
plaatsen van ankers met alle zettingsdieptes. 
 

90. Boormeester I* 
Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen, volgens 
meerdere gebruikelijke boorsystemen al of niet met toepassing van boorspoelingen en 
het in samenhang met de doorboorde aardlagen afwerken hiervan tot pompput. 
 
91. Boormeester palen* 
Het volgens tekening en/of aanwijzing verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, 

zoals het construeren en aanbrengen van de verankering en belasting, het opstellen en 
bedienen van de vijzel(s), het uitpulsen van de paalkoker, het slaan van de betonnen 
voet en het vullen van de paal met betonspecie. 
 
92. Buisleidingenlegger I* 
Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met leggen, 
verbinden en repareren van leidingen (uitgezonderd laswerk), waarbij tevens leiding 

wordt gegeven aan andere daarbij betrokken werknemers en de bijbehorende 
administratie wordt verricht. 
 
93. Chauffeur I* 
In het bezit van wettelijk rijbewijs en bewijs van vakbekwaamheid ingevolge 
Rijtijdenbesluit 1977 tenzij daarvoor dispensatie is verleend. Heeft minimaal 5 jaar 
ervaring overeenkomend met de functie van chauffeur. Voert met alle soorten 
vrachtauto’s (inclusief vrachtautocombinaties en dergelijke) speciale transporten uit zoals 

van groot materieel/materiaal, van verontreinigde grond en andere vracht, alsmede 
zonodig normale transporten. Werkt mee aan het laden en lossen en is verantwoordelijk 
voor de lading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks onderhoud aan de 
vrachtauto, overeenkomstig de bedrijfsinstructies. 
 
94. Dakloodgieter* 
Het zelfstandig verrichten van alle bij het dakdekken voorkomende 

loodgieterswerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van zinken daken en goten en 
HWA-afvoeren. 
 
95. Elektromonteur I* 
In het bezit van het diploma sterkstroom uitgereikt door VEV. Het zelfstandig aan de 
hand van schema’s en/of tekeningen installeren, onderhouden en repareren van 
elektrische installaties en apparaten. 

 
96. Machinist Torenkranen*  
Het zelfstandig verrichten van werkzaamheden verband houdende met het bedienen van 
een bouwkraan, alsmede het opsporen en opheffen van storingen, het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden en eenvoudige reparaties, overeenkomstig de 
bedrijfsinstructies. Het wettelijk voorgeschreven bewijs van deskundigheid is vereist. 
 
97. Machinaal metaalbewerker I* 

Het zelfstandig, eventueel volgens tekening, vervaardigen van machine-onderdelen of 
constructies met behulp van de gebruikelijke metaalbewerkingsmachines. Zonodig het 
reviseren/repareren van machines of repareren van constructies. 
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98. Machinemonteur I* 
Het opsporen en opheffen van alle voorkomende storingen bij de in het bouwbedrijf in 
gebruik zijnde machines en/of voertuigen alsmede het verrichten van reparatie- en 
revisiewerkzaamheden daaraan. Geeft in voorkomende gevallen leiding aan de 
werkzaamheden van de machinemonteur II. 

 
99. Machinist wegenbouw-, grondverzet-, graaf- en spoorwegbouwmachines* 
Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen 
en dagelijks onderhoud van wegenbouw-, grondverzet-, graaf- en 
spoorwegbouwmachines waarvoor op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere 
vakbekwaamheid is vereist. Ook het verrichten van sloop en/of opruimwerkzaamheden 
met behulp van deze machines valt hieronder. 

 
100. Machinist mobiele hei-installatie of funderinginstallatie* 
Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen 
en onderhouden van hei-installaties, niet werkende met een valblok, of 
funderingsinstallaties (zoals bijvoorbeeld schroefpalen- en boorpalenstelling, enzovoorts) 
waarvoor op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid is 
vereist.  

NB: Indien tevens gefungeerd wordt als heibaas, dan is de beloning conform die van de 
heibaas. 
 
101. Machinist mobiele kraan* 
Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen 
en onderhouden van een mobiele kraan. Hiervoor is op basis van opleiding en/of ervaring 
een bijzondere vakbekwaamheid vereist. Het lokaliseren van storingen en het verrichten 
van kleine reparaties aan de machine zelf, de motor en de hydraulische pneumatische en 

elektrische systemen overeenkomstig de bedrijfsinstructie. Het in alle situaties kunnen 
beoordelen van de juiste en veilige opstelling van de kraan. Het rijden met de kraan over 
de openbare weg. 
 
102. Menger*  
Het zelfstandig verrichten van alle technische en toezichthoudende werkzaamheden 
verband houdende met het bedienen van een menginstallatie van een betoncentrale of 

asfaltcentrale. 
 
103. Metselaar I* 
Het zelfstandig verrichten en repareren van alle soorten metselwerk, voegwerk en 
eenvoudig raapwerk; het leggen of herstellen van rioleringen alsmede herstellen of 
vernieuwen van tegelvloeren, wanden of pannendaken. 
 

104. Modelmaker/mallenbouwer* 
Het aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle voorkomende 
werkzaamheden verbonden aan de nieuw- en verbouw, onderhoud en reparatie, van 
mallen respectievelijk maltafels en/of lijsten ten behoeve van de fabrieksmatige 
productie van elementen voor de industriële bouw. De betrokken werknemer is daarbij 
verantwoordelijk voor een exacte maatvoering. 
 
105. Monteur bronbemalingsinstallaties I* 

Het zelfstandig installeren en boren van alle voorkomende bronbemalingen, alsmede het 
leidinggeven aan andere daarbij betrokken werknemers en het verrichten van 
administratieve werkzaamheden. 
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106. Monteur steigers I* 
Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan 
de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig maken van alle 
voorkomende steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte, 
alsmede het leidinggeven aan ten hoogste 3 monteurs steigers II (zie bijlage 9a-2). 

 
107. Ovenbouwer* 
Het metselen van of het verrichten van reparaties aan industrie- en andere ovens, 
alsmede het uitmetselen van industrieschoorstenen en ketelaanlagen. 
 
108. Schilder I* 
Het verrichten van alle voorkomende schilderswerkzaamheden, decoratieschilderen en 

letterzetten, waarbij eventueel mechanische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt. 
 
109. Schipper* 
Het varen met een door motorkracht voortgedreven schip of sleepboot met een 
waterverplaatsing van meer dan 25 ton. Houdt toezicht op en draagt zorg voor de juiste 
belading en heeft kennis van de vaarreglementen. 
 

110. Sondeermeester I* 
Het zelfstandig verrichten van technisch bodemonderzoek met behulp van alle 
voorkomende apparatuur, alsmede het inmeten en waterpassen van sondeer- en 
boorlocaties. 
 
111. Springmeester I* 
Het zelfstandig voorbereiden en verrichten van sloopwerk met behulp van springstoffen 
aan bouwwerken. Het verzorgen van aanvoer, opslag, gebruik en afvoer van de hiervoor 

benodigde materialen en apparatuur. Dient op de hoogte te zijn van de hiervoor 
geldende wettelijke voorschriften en dient deze in acht te nemen. Voor deze functie is 
het bezit van het diploma springmeester met aantekening ‘Gebouwen en hoge 
bouwwerken’ en ‘onder water’ vereist en geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. 
 
112. Steenzetter* 
Het volgens voorschriften verrichten van alle voorkomende steenzetterswerkzaamheden. 

 
113. Straatmaker I* 
Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende bestratingswerkzaamheden. Voor deze 
functie is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist. 
 
114. Tegelzetter I* 
Het zelfstandig verrichten van alle bij het tegelzetten voorkomende specialistische 

werkzaamheden. 
 
115. Timmerman I* 
Het aan de hand van tekeningen zelfstandig maken en stellen van alle voorkomende 
bekistingen en het zelfstandig verrichten van alle voorkomende stel- en 
timmerwerkzaamheden zowel in de nieuwbouw, vernieuwings-, als onderhoudssector. 
 
116. Werkplaatstimmerman* 

Het in een timmerwerkplaats aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle 
voorkomende werkzaamheden met of zonder machines. 
 
117. IJzervlechter I* 
Het aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle voorkomende buig-, 
knip- en vlechtwerkzaamheden, maatvoering en het maken van buigstaten. 
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GROEP E 
 
118. Funderingsspecialist  
Medewerker belast met de dagelijkse leiding van werkzaamheden op het gebied van alle 
typen funderingen, anders dan heien, hetzij op een klein object of onderdeel van een 

groot object. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het werk overeenkomstig 
aanwijzingen en/of voorschriften en/of tekeningen of andere gegevens en voor juist 
gebruik en dagelijks onderhoud van voor de toe te passen techniek geëigend materieel. 
Houdt werkadministratie bij en onderhoudt werkcontacten met opdrachtgevers en eigen 
bedrijfsleiding. 
 
119. Heibaas* 

Werkt mee en geeft leiding aan een ploeg belast met heiwerk of het aanbrengen van in 
de grond gevormde palen. Het opstellen en verplaatsen, strijken en vervoeren van de 
stelling. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met heistelling met trilblok, 
mechanische heiblokinstallatie (met trekhamer of mechanisch trekblok) of drijvende hei-
installaties met een capaciteit boven 500 k p/m. 
 
120. Hoofdboormeester diepboringen*  

Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen naar grote 
diepte, volgens gebruikelijke boorsystemen en het afwerken van de doorboorde 
aardlagen tot pompput. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een 
bijzondere vakbekwaamheid vereist. 
 
121. Machinemonteur specialist* 
Het zelfstandig opsporen en opheffen van alle voorkomende storingen bij de in het 
bouwbedrijf in gebruik zijnde machines en/of voertuigen, alsmede het zelfstandig 

verrichten van reparatie- en revisiewerkzaamheden daaraan. Eventueel toezicht houden 
op, of leiding geven aan werkzaamheden van machinemonteur I en/of machinemonteur 
II. Voor deze functie is het bezit van het diploma ‘machinemonteur GWSW’ verplicht. 
 
122. Machinist met diploma* 
De in functiegroep D onder de functienummers 96, 99, 100 en 101 genoemde 
machinisten welke in het bezit zijn van het diploma machinist SBW (Stichting 

Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw) respectievelijk het diploma Bouwradius of het 
diploma Middelbaar Technische Machinistenschool (SOMA). 


